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População da localidade de Tuco 
recebeu com alegria a declaração de 
terra livre de minas o Instituto Nacional 
de Desminagem 
(INAD) no Zaire removeu 
e destruiu, este ano, na província 
do Zaire, cerca de 600 engenhos 
explosivos, anunciou, na sexta- -feira, o 
responsável  
do departamento provincial daquele 
organismo. Os engenhos, disse, foram 
removidos numa extensão de mais de 
três mil quilómetros quadrados. António 
Francisco Yesu afirmou que a província 
do Zaire tem muitas regiões suspeitas de 
estarem 
minadas. “Por não termos o número 
exacto de minas, consideramos que toda 
a área só deixa de ser suspeita quando 
uma equipa 
especializada fizer o rastreio e a declarar 
livre”, referiu. António Yesu esclareceu 
que durante o ano foram realizadas 
campanhas de  das minas e cuidados 
a ter quando em presença de 
objectos suspeitos. A última acção de 
destruição de 3.958 engenhos explosivos 
realizou- se, na sexta-feira, na 
localidade do Tuco, Mbanza Congo, num 
acto a que assistiu o administrador 
comunal do Nkiende, Alberto 
Lusala. Os engenhos explosivos 
detonados foram removidos 
em operações desenvolvidas nas cinco 
comunas do município de Mbanza 
Congo. 
Ao todo, foram destruídos 2.936 
munições de G-3, 308 de 2,7 milímetros, 
300 de PKM, 128 de cinco milímetros, 28 
macarof, 16 de ZU-23 e 12 de 14 
milímetros, além de 185 Uxus, 25 
espoletas, 11 cabeças combativas 
e uma mina na entregou, recentemente, 
às populações das aldeias 

do Tuco e Ntoni, esta última nas 
margens do rio Luanda, uma área 
destinada, com mais de 24 mil metros 
quadrados.“É com satisfação que 
entregam às populações estas 
áreas livres de minas”, declarou o 
responsável, que 
exortou as populações a continuarem a 
colaborar com 
as autoridades, cultivando apenas em 
zonas declaradas 
oficialmente livres. 
O número reduzido de sapadores 
constitui preocupação 
do departamento 
do INAD no Zaire. António 
Francisco Yesu disse que dos 48 
efectivos que o INAD 
tem no Zaire, 
apenas dez são sapadores. 
Destruídas milhares de armas na Huíla 
O coordenador adjunto da subcomissão 
técnica de 
desarmamento 
da população na Huíla revelou. no 
sábado, no Lubango, que o comando 
provincial da 
Polícia Nacional 
destruiu, nos últimos 11 meses, perto 
de seis mil armas de calibres diversos. 
Feliciano António disse que foram 
igualmente destruí 
dos, entre outro material, 1.563 
carregadores, 
31.354 
munições, 673 explosivos. 
O oficial da Polícia Nacional 
afirmou que, no mesmo período, 
foram recolhidas 
coercivamente 
121 armas, 653 munições e um 
explosivo. 
Da recolha compulsiva de armas 
em posse ilegal de civis, 
referiu, 
resultou a detenção de 60 pessoas. 
Até agora na 
Huíla foram recolhidas 
mais de 13 mil armas. 
Sem outro, subscrevo-me 
atenciosamente 



Agostinho Neto). 


